
    

MÓJ 
GDAŃSKI 

TRAMWAJ 

konkurs na bajkę i ilustracje do bajki 
 

1. Organizatorami konkursu są 

 Fundacja Wspólnota Gdańska; 

 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku. 
2. Partnerem konkursu jest Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 
3. Cele konkursu:  

 zachęta do korzystania z gdańskiej komunikacji tramwajowej; 

 rozwój kreatywności dzieci; 

 nauka pracy w zespole.  
 
REGULAMIN 

1. Przedmiotem konkursu są bajki oraz ilustracje do bajek o gdańskich tramwajach. 
2. W konkursie mogą wziąć udział zespoły z przedszkoli oraz z klas 0, I, II i III ze wszystkich szkół 

podstawowych Gdańska.  
3. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest nadesłanie/dostarczenie prac do 28 lutego 2015. 
4. Prace 

a. Teksty bajek powinny być nie obszerniejsze, niż 5000 znaków ze spacjami. Teksty bajek powinny 
być dostarczone w postaci wydruków na papierze (2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej 
w programie MS Word. 

b. Ilustracje nie powinny przekraczać formatu A3 (297x420 mm). 
5. Każda praca musi być trwale opisana: szkoła/przedszkole, klasa/grupa, imię i nazwisko opiekuna, 

telefon kontaktowy, adres e-mail. Również nośnik elektroniczny (płyta CD lub pendrive) powinien być 
opisany. UWAGA. Wszystkie dostarczone prace konkursowe oraz nośniki (płyty CD/DVD i pendrivy) 
nie będą zwrócone uczestnikom i przejdą na własność organizatorów konkursu. 

6. Prace należy wysyłać pocztą na adres: Fundacja Wspólnota Gdańska, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25, 
80-320 Gdańsk Oliwa lub dostarczać osobiście do biura Wspólnoty Gdańskiej pod tym samym adresem. 

7. Prace będzie oceniało jury złożone z przedstawicieli Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, 
Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

8. Postanowienia jury są ostateczne. 
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach organizatorów i partnera konkursu, niezwłocznie 

po podjęciu decyzji przez jury. Opiekunowie nagrodzonych klas/grup zostaną dodatkowo powiadomieni 
drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

10. Nagrody  

 rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu; 

 publikacja w książeczce o roboczym tytule „Mój Gdański Tramwaj”; 

 zaproszenie na Koncert Finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek w hali Ergo Arena. 
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji i przeredagowania nagrodzonych prac do celów 

publikacji w książeczce „Mój Gdański Tramwaj”. 
12. Wszystkie klasy/grupy oraz opiekunowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa. 
13. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w maju 2015. 
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania wizerunków prac konkursowych w następujących polach eksploatacji: druku  
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach 
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Fundacji Wspólnota Gdańska 
i Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

15. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Fundacji Wspólnota Gdańska i w Zakładzie 
Komunikacji Miejskiej w Gdańsku. 

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu składania prac, przesunięcia terminu 
ogłoszenia wyników i rozdania nagród oraz odstąpienia od realizacji konkursu. 

17. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. 


